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A solução de rede POL é uma excelente alternativa para substituir qualquer solução LAN baseada
em cobre, pois utiliza a fibra óptica que possui inúmeras vantagens como a economia, a segurança
e o alto desempenho no tráfego de voz, vídeo e dados.

Conheça o POL
A rede POL que tem como base o uso da ﬁbra óptica,
é uma solução que atende as demandas das cidades
digitais, dos condomínios, das universidades, do
exército, das industrias e de tantos outros que
necessitam de uma rede em uma grande extensão
territorial, com custos reduzidos e com a garantia que
o investimento realizado será de longo prazo.
A ﬁbra óptica também é imune as interferências
eletromagnéticas, por isso garante a eﬁciência em
áreas industriais, sendo perfeita para o uso na
industria 4.0.

A fibra usada na rede POL garante inclusive a segurança,
a qualidade e a velocidade na transmissão dos dados.
Além disto a rede POL reduz drasticamente consumo
de energia e as necessidades de resfriamento,
simplificando a infraestrutura da rede.
São tantas as vantagens que a ﬁbra representa
o que há de mais atual em tecnologia para construir
uma rede pronta para o futuro.
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Motivos para investir em POL
ECONOMIA
• A rede POL não necessita de switches e racks,
portanto proporciona menor utilização de espaço físico
e maior economia de energia, já que também dispensa
estrutura de refrigeração.
RESISTÊNCIA E EFICIÊNCIA
• A fibra óptica não sofre oxidação, corrosão,
raramente se rompe e é imune a interferências
eletromagnéticas, sua resistência e eficiência atende a
diversos ambientes e aplicações.

SEGURANÇA
• Garante a segurança dos dados transmitidos na rede,
devido aos protocolos de encriptação (AES 128) nas
pontas entre OLT e ONU, o que causa grande dificuldade
de monitoramentos não desejados.

INVESTIMENTO A LONGO PRAZO
• O investimento em POL é para longo prazo, porque a
rede é baseada em tecnologias com capacidade de
transmissão de informações na ordem dos gigabits, ou
seja, está preparada para o futuro com grandes
demandas de transferência de dados.
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Conheça a Linha POL Digistar

PRODUTOS
HOMOLOGADOS

A linha Digistar de OLT para a rede POL é uma
plataforma de acesso flexível de alta capacidade e
compacta com 1U e permite oferecer serviços tripleplay. O padrão ITU-T G.984 GPON estabelece largura
de banda downstream 2,5Gbps e upstream 1,25Gbps,
com até 16 interfaces GPON, suporta link aggregation,
128 ONUs por porta GPON e até 2.048 ONUs por OLT
e possui fontes de alimentação redundantes.

A linha de ONUs para a rede POL possuem diversas
aplicações, da mais simples como prover acesso a
Internet banda larga até as mais complexas, como
serviços de voz e dados, multiserviços VLANs, QoS.
Os modelos contam com até quatro portas Giga
Ethernet, duas portas de voz (SIP), Wi-Fi1, modelos
Bridge e Bridge/Router.

DS StarView Sistema de Gerência POL
• Controle e conﬁguração de diversas OLTs e ONUs POL Digistar de modo
remoto, centralizado e em tempo real no computador, tablet ou celular;
• Aumento da capacidade e da efetividade do suporte / gerenciamento;
• Redução signiﬁcativa dos custos de operação e manutenção.

1

ONU POL Digistar (Optical Network Units)

Imagem meramente ilustrativa

OLT POL Digistar (Optical Line Terminal)

Recurso varia conforme modelo

A rede POL é baseada em soluções GPON (Gigabit Passive Optical Network), compostas por OLTs
(Optical Line Terminal) e ONUs (Optical Network Units) que foram especialmente desenvolvidas
para potencializar as vantagens desta rede, integrando um sistema que reduz os investimentos na
aquisição, implantação e na manutenção da rede e dos equipamentos.
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Sobre nós

Para manter a excelência na qualidade dos seus
processos de desenvolvimento e produção a Digistar
possui o sistema de qualidade ISO 9001:2015 e
produtos certificados pela ANATEL, FCC, Nom-Nyce e
homologados pelas principais operadoras de
telecomunicações.

Na sede localizada no Polo de Informática (Tecnosinos)
em São Leopoldo (RS), estão instalados o centro de
pesquisa e desenvolvimento, de logística, o suporte
técnico e o centro de reparos, além das áreas de
treinamento, administrativa, comercial e industrial.
A sua estrutura comercial está baseada em uma ampla
rede de canais de vendas e suporte no Brasil, América
Latina, EUA, entre outros países.
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Avenida Theodomiro Porto da Fonseca, 3101,
Prédio 2 - São Leopoldo • RS • 93022-715
Fone/FAX: +55 (51) 3579.2200

www.digistar.com.br
Financiamento
pelo FINEP

Pague com seu
Cartão de Crédito

215.0071.00-7 REV000

A Digistar possui uma linha própria de POL, GPON,
Roteadores, Softswitch, Gateways, IAD, PABX, Telefones,
Softwares de Gerência e Análise, entre outros.

